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ÊÒÃºÑÞ

TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018

วัตถุประสงค
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน
กฎกติกาการแขงขันทั่วไป
1. ประเภทของการแขงขัน
2. กําหนดการแขงขัน
3. การจัดการแขงขัน
4. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
5. คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
6. คุณสมบัติรถแขง TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE
7. คาสมัคร / หลักฐานการรับสมัคร
8. รางวัล
9. การเก็บคะแนนสะสม
10. การโฆษณา / ตําแหนงติดสติ๊กเกอรบังคับ
11. การประชุมนักแขง
12. วิธีการดําเนินการแขงขัน
13. การนับผลผูจบการแขงขัน
14. การปรับโทษ
15. การประทวง
กติกาดานเทคนิค
1. การตรวจสภาพ
2. ตัวถัง
3. เครื่องยนต
4. ระบบขับเคลื่อน
5. ระบบกันสะเทือน
6. ระบบเบรค
7. ระบบบังคับเลี้ยว
8. ทอไอเสีย
9. น้ํามันเชื้อเพลิง
10. ลอและยาง
11. น้ําหนักรถ
12. ความสูงใตทองรถ
13. เบอรรถแขง
14. อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
RACING PART OF TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018
บันทึก / Memo
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TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018
ริษัท โตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด รวมกับ บริษัท ทีอารดี (ไทยแลนด) จํากัด
จัดการแขงขันรถยนต TOYOTA COROLLA ALTISONE MAKE RACE 2018 เพื่อเปนการ
ทดสอบสมรรถนะของรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS ซึง่ เปนรถยนตทไ่ี ดรบั ความนิยมอยางสูง
ในประเทศไทยมาใชทําการแขงขัน ทั้งนี้เพื่อมุงหวังที่จะทําการพัฒนารถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS
ใหเหมาะสมกับประเทศไทยใหมากที่สุด เพื่อผลประโยชนของผูบริโภคเปนหลัก การแขงขันจะจัดขึ้นรวม
5 สนามในป 2561

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤
1.
2.
3.
4.
5.

สงเสริมกีฬาการแขงขันรถยนตมอเตอรสปอรตใหเปนที่รูจักแพรหลาย
เสริมสรางนักกีฬาแขงรถยนตรุนใหมเขาสูวงการแขงรถในประเทศไทยใหมากขึ้น
เพือ่ เปนการพัฒนาทักษะฝมอื ชาวไทยสูร ะดับชาติและนานาชาติตอ ไป
เพื่อเปนการพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS
เพื่อใหผูใชรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS มีโอกาสไดเขารวมกับการแขงขันรถยนตอันจะเปนการ
สรางสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับผูใชรถและระหวางผูใชรถดวยกัน

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ (Organizer)
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ (Promoter)
บริษัท ทีอารดี (ไทยแลนด) จํากัด
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ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
»ÃÐ¸Ò¹¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
มร.มิจิโนบุ
คุณวุฒิกร
มร.เคนจิ
คุณรุงโรจน

ซึงาตะ
สุริยะฉันทนานนท
ซาคาอิ
ขันชะลี

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
คุณภีมะ ฮัดเจสสัน
คุณศุภกร รัตนวราหะ

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
คุณสุทธิพงศ สมิตชาติ

บริษัท ทีอารดี (ไทยแลนด) จํากัด

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔÔμμÔÁÈÑ¡´Ôì
คุณสนธยา คุณปลื้ม
ประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต

ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
นายสนาม
เลขาธิการ
รับสมัคร /ประสานงานนักแขง
หัวหนาฝายตรวจสภาพ

คุณมนูสาสน ศรีพนา
คุณอรุณรัตน โคจํานงค
คุณปาราวตี มณีนพรัตน
นอ.วิเชียร กําเนิดเหมาะ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹¾ÔàÈÉ (JUDGES OF FACT)
1. คุณสุทธิพงศ สมิตชาติ
2. คุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ
3. คุณณัฐพงษ หอทองคํา
4. คุณมานัต
กุละปาลานนท
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¡® ¡μÔ¡Ò ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÑèÇä»

REGULATIONS FOR TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018
1. »ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
เฉพาะรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS เทานั้น เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป TOYOTA COROLLA ALTIS
ONE MAKE RACE โดยจํากัดใหเฉพาะนักแขงเกรด B หรือ นักแขงเกรด C ที่ไดผานการแขงขันในรุน VIOS
ONE MAKE RACE 2016 มากอน และ นักแขงเกรด C รุน VIOS ที่ติดอันดับแชมปประจําป 2017

2. ¡íÒË¹´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
Round

TMS Schedule 2018

Date

Circuit,country

18 - 20 May 2018
Chiang Mai
18 - 20 พฤษภาคม 2561
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จ.เชียงใหม
29 Jun - 1 July 2018
Buriram
สนามที่ 2
29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต จ.บุรีรัมย
11 - 15 July 2018
Bang Sean
สนามที่ 3
11 - 15 กรกฎาคม 2561
ริมหาดบางแสน จ.ชลบุรี
Phuket
21 - 23 September 2018
สนามที่ 4
สวนสาธารณะสะพานหิ
น จ.ภูเก็ต
21 - 23 กันยายน 2561
Buriram
26 - 28 October 2018
สนามที่ 5
สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต จ.บุรีรัมย
26 - 28 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ : โปรแกรมการแขงขัน วันและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะแจงใหทราบภายหลัง
สนามที่ 1

3. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
การแขงขันรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKERACE ประจําป 2561 จัดขึน้ ภายใตการรับรองของ
ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ตามกฎกติกาการกีฬาแขงรถแหงชาติ(NCR) ของ
ร.ย.ส.ท. และกฎกติกาสากล สวนที่อางถึง FIA (International Sporting Code) และกติกาการแขงขัน
Supplementry Regulations ฉบับนี้ รวมถึงกฎกติกาเทคนิค TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE
RACE ประจําป 2561 พรอมทั้งประกาศเพิ่มเติมตามเอกสารหนังสือ Bulletins (ถามี)
ผูจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกประกาศแกไขเพิ่มเติม โดยไดรับอนุญาตจาก ร.ย.ส.ท.ตามลําดับ
เหตุการณ และจัดสงไปยังผูเขารวมแขงขัน และ/หรือติดประกาศไว ณ ที่ทําการของโปรโมเตอรหรือ ณ สนาม
แขงขัน นักแขง หรือทีมแขงจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบตลอดปการแขงขัน
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4. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
4.1 ดําเนินการจัดการแขงขันโดยบริษัท ทีอารดี (ไทยแลนด) จํากัด
4.2 คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน มีอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติที่ระบุไวใน NCR ของ ร.ย.ส.ท.

5. ¤Ø³ÊÁºÑμÔ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁá¢‹§¢Ñ¹
5.1 นักแขงตองเปนผูถือใบอนุญาตขับรถแขงของร.ย.ส.ท.ประเภท Circuit Events
5.1.1 นักแขงเกรด B หรือเกรด C คือผูท ถ่ี อื ใบอนุญาตขับรถจาก ร.ย.ส.ท. รถยนตทางเรียบ ประจําป 2561
5.1.2 เปนนักแขงเกรด C ที่ไดรวมการแขงขันในรายการ TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE 2017 มากอน
และนักแขงเกรด C ทีต่ ดิ อันดับ 1-5 ในรุน VIOS ประจําป 2017
5.1.3 กรณีที่มีนักแขงตามขอ 5.1.1 และ 5.1.2 สละสิทธิ์ก็จะใหสิทธิ์แกผูเขารวมแขงขัน VIOS เกรด C ใน
ลําดับถัดไป มีสทิ ธิเ์ ขารวมการแขงขันแทน และ ถาไมมผี ใู ดมีความประสงคจะลงแขงขันก็จะเปด
ใหผูเขารวมแขงขันในปถัดไป
5.2 นักแขงตองลงทะเบียนเขาแขงขันจํานวนทัง้ สิน้ 5 สนามในป2561 สวนนักแขงทีไ่ มไดลงทะเบียนแขงขัน
ทั้งป (Non-registered) จะมีอันดับในการแขงขันแตละสนาม แตไมมีการเก็บคะแนนสะสมนักแขง
Non-registered มีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัลประจําสนามนั้นๆ
5.3 เอกสารตามขอ5.1.1,5.1.2 และเอกสารอืน่ ๆ(ถามีประกาศเพิม่ เติม) ตองนําไปใหกรรมการตรวจสอบทุกสนาม
ที่ทําการแขงขันชิงแชมปประจําป
5.4 นักแขงทีจ่ ะทําการแขงขัน เพือ่ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมปประจําป จะตองลงทะเบียนกอนการแขงขันสนามแรก
โดยคาสมัครทั้ง5 สนาม ผูจัดการแขงขันจะรับชําระเพียงครั้งเดียว35,000 บาท เทานั้น สําหรับนักแขง
ที่รวมทําการแขงขันตั้งแตสนาม 2 เปนตนไป ไมมีคะแนนเก็บ (Non-championshippoints)
5.5 นักแขงทุกทานตองสวมชุดแขงทีไ่ ดมาตรฐานFIA ตามทีผ่ จู ดั การแขงขันจัดใหเทานัน้ รวมถึงอุปกรณดว ย
เชนกัน
• ชุดนักแขง (Racing Suite)
• หมวกกันน็อค (Helmet)
• ถุงคลุมหนา (Balaclavas)
• ถุงมือ (Racing Glove)
• รองเทาแขง (Racing Boot)
• ถุงเทาแขง (Racing Socks)
• เสื้อกันไฟชั้นใน (Base Liner/Underwear)
• อุปกรณประคองปลองกระดูกลําคอ (HANS)
• กางเกงชัน้ ใน (Base Liner/Underwear)

6. ¤Ø³ÊÁºÑμÔÃ¶á¢‹§ TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE
6.1 ตัวถังยีห่ อ TOYOTA COROLLA ALTIS ทีผ่ ลิตออกมาจากสายพานการผลิตของ บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
ตาม ChassisNumber ทีก่ าํ หนดเทานัน้ และตองติดตัง้ อุปกรณชดุ แตง Racing Versio ที่ บริษทั ทีอารดี (ไทยแลนด) จํากัด
กําหนดเทานั้น
6.2 ใหใชอปุ กรณสว นควบ มาตรฐานโรงงานผูผ ลิตเทานัน้ ในทุกๆ รุน การแขงขัน ยกเวนขอกําหนดทีใ่ หตกแตงหรือ
เปลี่ยนแปลงชิ้นสวนที่ผูจัดกําหนด และมีนัมเบอรของ TRD เทานั้น ฝาฝนมีโทษปรับออกจากการแขงขัน
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6.2 ตามกติกาเทคนิคขอ 3 หัวขอ “เครื่องยนต” เครื่องยนตตองประกอบควบคู มาจากโรงงานกับตัวถังใน
ขอ 6.1 เทานั้นหามโมดิฟายเพิ่มเติมและ/หรือใช วัสดุชิ้นสวนใดๆที่ผิดสเปคไปจากผูผลิตโตโยตา
6.3 กลองE.C.U. ตองเปนของมาตรฐานเดิมประจําแบบ หามโมดิฟายหรือดัดแปลงใดๆ โดยกอนการแขงขัน
รอบคัดเลือกแตละสนามจะมีการจับสลากกลอง E.C.U. ทุกครั้ง
6.4 กรณีทเ่ี ครือ่ งยนตเสียหายหรือเสือ้ สูบเสียหายตองเปลีย่ นเสือ้ สูบจะตองยืน่ คํารองแจงใหคณะกรรมการจัด
การแขงขันทราบ พรอมทัง้ นําเครือ่ งยนต ดังกลาวมาใหกรรมการตรวจสภาพกอน เพือ่ ทําการซีลเครือ่ งยนต
ใหม

7. ¤‹ÒÊÁÑ¤Ã / ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã
7.1 คาสมัครตองชําระตามวันและเวลาที่ผูจัดฯ กําหนดไวเทานั้น
7.2 หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย
7.2.1 ใบสมัคร Corolla Altis
7.2.2 ใบอนุญาตขับรถแขงของ ร.ย.ส.ท. RAAT Competition License(Circuit Event)
7.2.3 รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้วของนักแขงแตละคน
7.2.4 ใบอนุญาตขับรถยนตของทางราชการที่ยังไมขาดอายุ ณ วันที่ทําการแขงขัน
7.3 สถานที่รับสมัคร
บริษัท ทีอารดี (ไทยแลนด) จํากัด
902 ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท
: 02-362-5397 / 097-949-8951 คุณแน็ท
e-mail address
: onemakerace.official@gmail.com

8. ÃÒ§ÇÑÅ
8.1

รางวัลประจําสนาม

เงินรางวัล
อันดับ
COROLLA ALTIS
1.
30,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
2.
20,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
3.
15,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
4.
10,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
5.
5,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
หมายเหตุ : รางวัลแจกตามจํานวนที่เขารวมในสนามนั้นๆ 3 : 1 รางวัล
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ËÁÒÂàËμØ :
1. นักแขงตองติดเครือ่ งหมาย หรือตราผลิตภัณฑสนิ คาทีผ่ จู ดั ฯ กําหนดใหตดิ บนชุดแขง ดังนีTOYOTA
้
,
Toyota Gazoo racing Thailand , arto,TRD , TOYO TIRES, SAMSUNG , MOTUL , CP, LENSO,
SINGHA หากการขึน้ รับรางวัล ไมมผี ลิตภัณฑ ซึง่ ผูจ ดั การแขงขันกําหนดบนชุดแขงตองถูกปรับโทษ DQF
2. เงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่รถแขงไมครบจํานวนในแตละรุน
3. รถแขง 3 คันตอ 1 รางวัล
4. ผูชนะ 3 อันดับแรก จะตองเขารวมแถลงขาวตอสื่อมวลชนภายหลังสิ้นสุดการขึ้นรับรางวัลเปนที่
เรียบรอย
8.2 รางวัลสําหรับผูชนะเลิศประจําป 2561
นักแขงที่เขารวมแขงขันครบ 5 สนาม และมีคะแนนสะสมสูงสุดอันดับ1-5 ในการนับคะแนนรวม
ตลอดป 2561 จะไดรับรางวัลดังนี้
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.

เงินรางวัล
COROLLA ALTIS
รถยนต TOYOTA Corolla Altis 1.6J/M/T พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
ตามคะแนนสะสม 1 คะแนน/1,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
ตามคะแนนสะสม 1 คะแนน/1,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
ตามคะแนนสะสม 1 คะแนน/1,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ
ตามคะแนนสะสม 1 คะแนน/1,000 บาท พรอมถวยรางวัลเกียรติยศ

ËÁÒÂàËμØ :
นักแขงทีม่ คี ะแนนสะสมแตละสนามรวมทัง้ ปของจํานวนรถทัง้ หมด จะไดรบั เงินรางวัลตามคะแนนสะสม
รวม 1 คะแนน / 1,000 บาท ตามลําดับ

9. ¡ÒÃà¡çº¤Ðá¹¹ÊÐÊÁ
9.1 คะแนนสะสมนับตั้งแตสนามที่ 1 หลังประกาศผลอยางเปนทางการเสร็จสมบูรณแลวคะแนนในแตละ
อันดับ 1 – 10 มีดังนี้
COROLLA ALTIS
อันดับ 6
ได 6 คะแนน
อันดับ 1
ได 20 คะแนน
อันดับ 7
ได 4 คะแนน
อันดับ 2
ได 15 คะแนน
อันดับ 8
ได 3 คะแนน
อันดับ 3
ได 12 คะแนน
อันดับ 9
ได 2 คะแนน
อันดับ 4
ได 10 คะแนน
อันดับ 10
ได 1 คะแนน
อันดับ 5
ได 8 คะแนน
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9.2 ผูเขารวมการแขงขันจะตองเขารวมการแขงขันทั้งหมด 5 สนาม จึงจะมีสิทธิ์ ไดรับรางวัลแชมป
ประจําป
9.3 ในกรณีคะแนนสะสมเทากันหลังจากการแขงขันสนามสุดทายสิน้ สุดลงแลวใหใชหลักเกณฑตามลําดับดังนี้
9.3.1 เปรียบเทียบผูที่มีตําแหนงดีกวามากกวาใน 5 สนามเปนผูชนะ
9.3.2 เปรียบเทียบผูที่ทําคะแนนไดมากกวาในสนามแรกเปนผูชนะ
9.3.3 เปรียบเทียบผูที่ทําคะแนนมากกวาในสนามสุดทายเปนผูชนะ
9.3.4 เปรียบเทียบแลวยังเทากันอีกใหจับสลาก

10. ¡ÒÃâ¦É³Ò / μíÒáË¹‹§μÔ´ÊμÔê¡à¡ÍÃºÑ§¤Ñº
10.1 ผูเ ขาแขงขันสามารถติดสติก๊ เกอรโฆษณาไดทกุ สินคา ซึง่ ไมซาํ ซอนกับผูส นับสนุนรายการและไมขดั ตอ
กฎหมายในการแพรภาพทางโทรทัศนหรือขัดตอศีลธรรมและกฎหมายที่ระบุ
10.2 รถแขงทุกคัน ตองไมตดิ สติก๊ เกอรของผลิตภัณฑทเี่ ปนคูแ ขงของผลิตภัณฑโตโยตาและผูร ว มสนับสนุน
การแขงขัน
10.3 รถยนตทเี่ ขารวมแขงขันทุกคัน จะตองติดสติก๊ เกอรของผลิตภัณฑโตโยตาและผูร ว มสนับสนุนใหถกู ตอง
ตามตําแหนงที่ระบุไวตามรูปขางลางนี้

μíÒáË¹‹§μÔ´ÊμÔê¡à¡ÍÃ
TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018 OFFICIAL STICKER POSITION
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11. ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¹Ñ¡á¢‹§
นักแขงทุกคน ตองเขารวมประชุมกอนทําการจับเวลารอบคัดเลือก (Qualify) กอนทําการแขงขันของ
ทุกสนามโดยถือเปนขอปฏิบัติอยางเครงครัดหากผูใดไมเขารวมประชุมใหตอทายแถวการแขงขันในสนามนั้นๆ

12. ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
12.1 รถแขงทุกคัน จะตองเขาตรวจสภาพตามกติกาเทคนิคและทําการซีล เครือ่ งยนตกอ นทําการแขงขันสนามแรก
ของป 2561 โดยชางเทคนิคของ บริษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ บริษทั ที อารดี (ไทยแลนด) จํากัด
กรรมการมีสิทธิ์เรียกตรวจรถแขงขันในรายการได
12.2 จํานวนรอบในการแขงขัน แตละสนามมีระยะทางความยาวไมเกิน50 กิโลเมตร หรือขึน้ กับความยาว
ของสนามเฉพาะกิจ ซึ่งจะประกาศเปนกติกาเฉพาะกาลใหทราบภายหลัง
12.3 ผูเ ขาแขงขัน จะตองศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมในกติกาเทคนิคของTOYOTACOROLLAALTISONEMAKERACE
ประจําป 2561
12.4 การตรวจสภาพรถแขง รถแขงทุกคันจะตองผานการตรวจสภาพกอน ทําการแขงขัน จับเวลา ภายหลังจบ
การแขงขันรถแขงทุกคันจะตองผาน การชั่งน้ําหนัก พรอมทั้งตรวจสภาพอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
12.5 ระเบียบวินัยการใชสนามสัญญาณธงสัญญาณไฟใหเปนไปตามกติกาสนามตาม International Sporting Code
12.6 การจับเวลารอบคัดเลือก ใชระบบจับเวลารวมนักแขงสามารถเขาสนามเพือ่ จับเวลาไดครัง้ เดียวโดยจะให
ไดเวลาของตนเองนั้นจะตองวิ่งใหได 3 รอบ (จึงจะมีเวลาเพื่อจัดลําดับสตารท) เมื่อรถออกจากสนาม
ใหถอื วาเวลาของการจับเวลาของรถคันนัน้ ๆหมดลง และใหนกั แขงนํารถของตน เขาชัง่ น้าํ หนักทีบ่ ริเวณ
ตรวจสภาพทันที
โทษปรับ :
- ถาเขาPit ในขณะจับเวลารอบคัดเลือก และยังวิ่งไมได3 รอบไมมี เวลาในการจับเวลานั้นๆ ตําแหนง
สตารทไปตอทายแถว
- ถาเขา Pit ในขณะจับเวลารอบคัดเลือกวิ่งได 3 รอบ แลวและไมออกไปวิ่งอีกไดเวลาที่ดีที่สุดใน 3 รอบ
ที่วิ่งมาแลว
- ถาเขา Pit ในขณะจับเวลารอบคัดเลือกแลวออกไปวิ่งอีก ถูกปรับตอทายแถว
12.7 หากผลการจับเวลารอบคัดเลือกของนักแขงคนใด ที่มีเวลาเทากันใหจับฉลากตําแหนงสตารทกอน-หลัง
12.8 จํานวนรถแขงบนตําแหนงสตารทอยางมากตองไมเกิน 30 คัน
12.9 ลําดับการจับเวลาใหเรียงลําดับตามคะแนนสะสมประจําปของปนั้นๆ
12.10 การตัดซีล เปลี่ยนเครื่องยนต - เปลี่ยนเกียรเฟองทายใหทําหนังสือถึงผูจัดการแขงขันเปนลายลักษณ
อักษรเทานั้น
12.11 อนุญาตใหทีมแขงติดตอประสานงานนักแขงดวยPitBoard เทานั้น อนุญาตใหใชอุปกรณการสื่อสาร
ทุกชนิดในขณะจับเวลารอบคัดเลือกและระหวางทําการแขงขัน หากฝาฝนในระหวางจับเวลารอบคัดเลือก
ใหปรับตําแหนงตอทายแถวและหากฝาฝนในระหวางทําการแขงขันมีโทษปรับใหออกจากการแขงขัน
12.12 กรณีนักแขงขับผานจุดYellow Zone หามนักแขง แซงรถคันที่อยูดานหนาโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะถูก
ปรับโทษ 60 วินาที โดยใหนํามาบวกเพิ่มกับเวลา ที่ทําไดในระหวางแขงขันยกเวนกรณีที่รถคันหนา
ประสบปญหาเครื่องยนตหรืออุปกรณสวนตางๆของรถเกิดการขัดของ
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12.13 SPEED PIT LANE
- กรณีที่ใชความเร็วเกิน 30 km/h ในบริเวณ PIT LANE จะถูกปรับโทษเปนเงิน 1,000.- บาท
12.14 JUMP START
- ในกรณี Jump Start ใหปรับโทษ Stop and Go หรือปรับบวกเวลาเพิ่ม 20-60 วินาที (นักแขงไมมี
สิทธิ์ประทวงใดๆทั้งสิ้น)
12.15 การเก็บรถที่ Parc Ferme (บริเวณเก็บกักรถ) หามนักแขง ทีมแขง หรือผูใดนํารถออกจากที่เก็บรถ
โดยเด็ดขาด เวนเสียแตจะไดรับอนุญาตจากนายสนามเทานัน้ มิฉะนัน้ จะถูกปรับโทษใหออกจากการ
แขงขัน
12.16 ระเบียบวินยั การใชสนาม สัญญาณธง สัญญาณไฟ ใหเปนไปตามกติกาสนามตาม International Sporting Code
ธงฟา (นิ่ง)

มีนักแขงทานอื่นที่สามารถจะแซงทานได

ธงฟา (โบก)

ทานตองเปดทางใหรถคันหลังแซง

ธงเหลืองลายแดง

มีนํา้ มันหกบนพื้นถนน หรือถนนลื่น

ธงเหลือง (นิ่ง)

มีอันตรายขางหนา หามแซง

ธงเหลือง (โบก)

อันตรายใหเตรียมพรอมที่จะหยุด

ธงดํา พรอมหมายเลขรถ ณ จุดสตารท

รถหมายเลขนั้นจะตองเขาพิทในรอบตอไป

ธงดําขาว

นักแขงที่ผิดมารยาทในการแขงขัน

เตือนวารถคันนั้นมีปญหาขัดของใหเขามา
แกไขในพิท
มีรถพยาบาลหรือรถกรรมการ อยูในสนาม
ธงขาว
ใหระมัดระวัง
สนามเคลียรสามารถแขงขัน ไดตอไปหยุด
ธงเขียว
การแขงขัน นักแขงตองลด
ธงแดงที่จุด Control Tower และตามจุด ความเร็ ว และกลั บ หน า พิ ท ทั น ที ห า มเข า
SERVICE
กรรมการควบคุมสัญญาณธง
ธงดํามีวงกลมสีสมพรอมหมายเลขรถ

ธงหมากรุก

สิ้นสุดการแขงขัน

ธง 30

หามใชความเร็วเกิน 30 กม./ชั่วโมง
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13. ¡ÒÃ¹Ñº¼Å¼ÙŒ¨º¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
13.1 รถที่ไมผานธงตราหมากรุก ถือวา ไมจบการแขงขัน
13.2 รถทีผ่ า นธงตราหมากรุกแลว ถือวาจบการแขงขัน และการทีจ่ ะเปนผูจ บการแขงขัน และรวมถึงสามารถ
เก็บคะแนนสะสมไดตองวิ่งไดเกิน 75% ของระยะทางทั้งหมดที่กําหนดไว
13.3 หากการแขงขันตองหยุดลงไมวากรณีใดๆก็ตาม ซึ่งไดทําการแขงขัน มากกวา 75% ของระยะทางใน
สนามนั้นๆ ใหถือวาการแขงขันนั้นสมบูรณ และนับตําแหนงผูชนะตามลําดับ

14. ¡ÒÃ»ÃÑºâ·É
หลังการแขงขันแลวรถแขงคันใดผิดกติกาเทคนิคทีร่ ะบุไวขา งตนหรือสอเจตนาเอาเปรียบผูเ ขาแขงขันราย
อืน่ ๆ และทําใหเสือ่ มเสียวงการใหปรับโทษดังนี้
14.1 ปรับแพและไมมีคะแนนเก็บในสนามนั้นๆ
14.2 ผิดครั้งที่ 2 ปรับแพ ริบคะแนนสะสมทั้งหมดที่แขงมาแลวเปนศูนย หามแขงสนามตอไป ที่เหลือใน ป 2561
และตองจายคาปรับเปนเงิน 50,000.-บาท ตอสนาม
14.3 ทีมงานชางทีด่ แู ลรถแขงทีม่ คี วามผิดบอยครัง้ จะถูกพิจารณาปรับโทษจากผูจ ดั การแขงขัน และตองจายคา
ปรับโทษเปนเงิน 50,000.- บาทตอสนาม
14.4 ขับรถไมสมศักดิศ์ รีดจู ากการไมตง้ั ใจขับระหวางการแขงขัน จะถูกปรับเปนเงิน สนามละ 50,000.- บาท
14.5 หามนักแขง หรือ ผูเกี่ยวของของรถแขงแตละคันทะเลาะวิวาทกัน มิฉะนั้นคณะกรรมการจัดการแขง
ขันจะทําการปรับใหแพและริบคะแนนของรถแขงคนนั้นๆ
14.6 เจตนาเบนทิศทางเพือ่ ชนรถแขงขันทีก่ าํ ลังจะแซง มีโทษปรับถอยตําแหนงเทาทีค่ กู รณีเสียตําแหนง หรือ
ปรับบวกเวลา เทาที่คูกรณีเสียเวลา ถึงใหออกจากการแขงขัน
14.7 การฝาฝน สัญญาณธงใดๆ ใหปรับโทษตั้งแต Stop and Go หรือปรับบวกเพิ่มเวลา 20-60 วินาที จน
ถึงออกจากการแขงขัน
14.8 ชนหรือกระแทกรถแขงคันหนาใหเสียหลัก เพือ่ ใหงา ยตอการขึน้ แซง บทลงโทษ ปรับถอยตําแหนงเทาที่
คูก รณีเสียเวลาถึงใหออกจากการแขงขัน หรือปรับบวกเวลาเทาทีค่ กู รณีเสียเวลาถึงใหออกจากการแขงขัน
14.9 ใชวาจาไมสุภาพ ดาทอกรรมการ นักแขง ทีมแขง หรือไมยอมรับคําตัดสินจากคณะกรรมการ มีโทษ
ตั้งแตปรับเวลาบวกเพิ่ม ไปจนถึงออกจากการแขงขัน และหรือ อาจจะทําหนังสือแจงไปยัง ร.ย.ส.ท.
เพื่ีอขออนุมัติ ยึด หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับแขง (แลวแตกรณี)
14.10 ขับขี่อยางอันตราย ไมมีนําใจนักกีฬา บทลงโทษ Stop and Go หรือปรับบวกเวลาเพิ่ม 30-60 วินาที
ถึงใหออกจากการแขงขัน
14.11 หามมีการปะทะ ชน หรือ ดันกัน เปนเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุ ผูที่ชน หรือดันรถคันอื่นจะถูกตักเตือน
โดยธงดําขาว
เปนการตักเตือนครั้งที่ 1 แตถานักแขงคันดังกลาวยังกระทําซําอีกเปนครั้งที่ 2
จะถูกยกธงดําพรอม หมายเลข
ใหออกจากการแขงขัน
14.12 เหตุการณใดๆทีเ่ กิดขึน้ ในขณะแขงขันถาปรากฏวามีหลักฐานชัดเจนวาผิดหรือเหตุการณใดหรือคํายืนยัน
จากกรรมการที่พิสูจนไดวา นักแขงขับแบบไร ความระมัดระวัง(มารยาทในการขับ) และอาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูอ น่ื หรือ ชนรถคันอืน่ จะถูกปรับโทษ DNF และหามเขารวมทําการแขงขันในสนามถัดไป
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14.13 เหตุการณใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะแขงขันถาปรากฏวามีหลักฐานชัดเจนวาผิดหรือเหตุการณใด หรือ คํายืนยัน
จากกรรมการที่พิสูจนไดวา นักแขงขับแบบไร ความระมัดระวัง (มารยาทในการขับ) และอาจกอให
เกิดอันตรายตอผูอื่น หรือ ชนรถคันอื่นจะถูกปรับโทษ DNF และหามรวมทําการแขงขันใน สนามถัดไป
14.14 กรณีที่มีเหตุใด ๆ เกิดขึ้นในขณะที่ทําการแขงขัน จะมีนายสนามและกรรมการควบคุมการแขงขัน
หรือผูตัดสินพิเศษ (JUDGES OF FACT ) จํานวน 3 ใน 4 คนเปนผูตัดสินคําตัดสินใหถือวาเปนเด็ดขาด

15. ¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§
การประทวง จะตองกระทําโดยผูจ ดั การทีม ตัวแทนนักแขงทําหนังสือเปน ลายลักษณอกั ษร พรอมยืน่ ตอ
นายสนามเพื่อสงถึงกรรมการควบคุมการแขงขันจาก ร.ย.ส.ท. พิจารณาตัดสิน
15.1 การประทวง สิ่งที่เปนสวนประกอบภายนอกของรถแขงที่เห็นไดดวยตาเปลา ตองประทวงกอนการ
แขงขัน เริ่มขึ้นภายใน 30 นาที
15.2 การประทวงกรณีอื่นๆ ตองประทวงหลังจากประกาศผลการแขงขันใน เวลาไมเกิน 30 นาที
15.3 กรณีประทวง จะตองเตรียมคาธรรมเนียมเปนเงินสดเทานั้น พรอมหนังสือยื่นประทวง หากการประทวง
เปนผลสําเร็จตออันดับการแขงขัน คณะกรรมการยินดีคืนเงินคาธรรมเนียม
- กรณีประทวงผลการแขงขัน 10,000.- บาท
- กรณีประทวงเทคนิคของตัวรถ 20,000.- บาท
- กรณีอุทธรณ
20,000.- บาท (ไมคืนไมวากรณีใดๆ)
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¡μÔ¡Òà·¤¹Ô¤
TECHNICAL REGULATIONS OF
TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018
กติกาการแขงขันทั่วไปหรือกติกาเฉพาะกาล (SR/ASR) ใหถือตามกติกา การแขงขันของ ร.ย.ส.ท.ใน
การแขงขันรถยนต ณ สนามแขงขัน
1.¡ÒÃμÃÇ¨ÊÀÒ¾
1.1 รถทีจ่ ะรับการตรวจสภาพไดผเู ขาแขงขันตองลงทะเบียนใหเรียบรอยกอน การตรวจสภาพแลวจึงทําการ
จับเวลาในรอบคัดเลือก
1.2 ในระหวางการจับเวลารอบคัดเลือก หามเปดฝากระโปรงหนาหามเติมนา้ํ มันเชือ้ เพลิง หามใสนา้ํ หนัก
ถวงเพิ่ม หามเปลี่ยนยาง(ยกเวนเสนที่เสียหายเทานัน้ ) และเมือ่ สิน้ สุดการแขงขันการจับเวลาตองนํารถ
เขาตรวจทันทีผูฝาฝนกรณีใดๆใหปรับตําแหนงตอทายแถว
1.3 หลังจบการแขงขันรถแขงทุกคันจะตองนําไปเก็บไวในบริเวณทีผ่ จู ดั จัดใหโดยจะนํารถทีช่ นะเลิศ5 อันดับ
แรกและมีอันดับ 6 จะตองเปนรถสํารองในการตรวจสภาพ ในกรณีที่การตรวจสภาพ 5 อันดับแรกคัน
ใดคันหนึ่งไมผาน
การตรวจสภาพนี้ จะทําการตรวจสภาพโดยทีมชางเทคนิคของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
และ บริษทั ทีอารด(ไทยแลนด
ี
) จํากัดซึง่ กรรมการตรวจสภาพสามารถเรียกตรวจสภาพรถแขงไดตลอด
เวลาหลังจากการตรวจสภาพเสร็จแลวผูจ ดั จะติดตอใหมารับรถภายหลัง ผลการตรวจสภาพหลังจบการ
แขงขันแตละสนามเสร็จสิ้นลงถือเปนเด็ดขาด

2.μÑÇ¶Ñ§
2.1 ตองเปนรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS ทีผ่ ลิตและประกอบจากโรงงานของ บริษทั โตโยตา ในประเทศไทย
เทานั้น ตัวถังและเครื่องยนตตองควบคูมาจากโรงงานซึ่งระบุหมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์
ตามใบสงรถยนตจากทางโรงงานและตองเปนรถที่มี Chassis Number ตามที่กําหนด เทานั้นในกรณีที่มี
การเปลีย่ นเครือ่ งยนตตอ งเปนเครือ่ งยนตทเี่ ปนรุน เดียวกับรถทีอ่ อกมาจากโรงงานและนักแขงจะตองแจง
มายังผูจัดการแขงขันทราบ เปนลายลักษณอักษร
2.2 ตองเปนตัวถัง TOYOTA COROLL AALTIS ทีผ่ ลิตออกมาจากสายพานการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต
โตโยตา ในประเทศไทยเทานัน้ หามเชือ่ มหรือดามตัวถังเพิม่ เติมจากมาตรฐานโรงงาน หองโดยสารตอง
เปนของเดิมประจําแบบใหเปลีย่ นทีน่ งั่ ผูข บั เปนแบบบัก๊ เก็ตซีทไดทนี่ งั่ ผูโ ดยสารไมจาํ เปน ตองติดตัง้ หนาปด
เรือนไมลตองเปนมาตรฐานเดิมจากโรงงานผูผลิตเทานั้น
2.3 ชิน้ สวนของตัวถังอืน่ ๆ ตองเปนวัสดุ มาตรฐานหามดัดแปลง กันชนหนา กันชนหลังตองคงไว สปอยเลอรหนา
สปอยเลอรหลัง และสเกิรตขางซาย-ขวาใชของ TRD เทานั้น หามถอดหรือแกะชิ้นสวนใดๆ ออกใหลง
สภาพมาตรฐานเดิมที่ผูจัดๆให
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3.à¤Ã×èÍ§Â¹μ
เครื่องยนตตองควบคูจากสายพานการผลิต พรอมรถยนต TOYOTA COROLLA ALTIS รุนในการ
แขงขันโดยทีมผูจัดการแขงขันเทานั้น
3.1 หามดัดแปลงตกแตงเพิม่ เติม ดัดแปลงจุดยึด เพิม่ วัสดุ เจาะ กลึง/ เจียรวัสดุออก พอกเนื้อโลหะบาลานซ
ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
3.2 เครือ่ งยนตของ TOYOTA ALTIS ทุกคันตองไดรบั การตรวจชิน้ สวนภายในเครือ่ งยนต โดยชางของโตโยตา
และตองซีลเครื่องยนตทุกตัวกอนการแขงขันประจําป 2561
3.3 หามติดตั้งเทอรโบชารจกับไอดีทุกชนิดหรือซูเปอรชารจ และหามใชวัสดุอื่นๆที่อัดเขากับไอดีทุกชนิด
3.4 เสือ้ สูบ ไมอนุญาตใหขยายหรือเพิม่ และหามปรับแตงมุมวาวลทามสมงิ่ ของแคมชาฟท(ใหถอื มาตรฐาน
สเปคเดิมจากโรงงาน)
3.5 ลูกสูบ แหวนลูกสูบ กานสูบ สลักลูกสูบ และชิน้ สวนภายในเครือ่ งยนต ตองเปนของมาตรฐานเดิมหาม
ปรับปรุง
3.6 วาลว ตองเปนของมาตรฐานเดิมสปริงวาลวหามเปลี่ยนแปลงตองเปนมาตรฐานเดิมเทานั้น
3.7 แคมชาฟทเปนของมาตรฐานเดิม หามปรับปรุงดวยวิธีใดๆ องศาลูกเบี้ยว เปด- ปด ตองเปนมาตรฐาน
เดิมเทานั้น
3.8 หัวฉีดระบบหัวฉีดและระบบสงนา้ํ มันเปนของมาตรฐานเดิมและขนาดเทาเดิมติดตัง้ ในตําแหนงเดิมหาม
ปรับแตงภายใน หามติดตั้งหรือตอสายกลไกบังคับอื่นๆเขากับระบบหัวฉีด
3.9 หมอน้ํา หามปรับแตงและตองติดตั้งไวในตําแหนงเดิมพัดลมตองเปนของมาตรฐานเดิม และหามติด
พัดลมเพิม่ เติมแตอนุญาตใหถอดสายควบคุมพัดลมไฟฟาออกไดเพือ่ ใหพดั ลมทํางานไดตลอดเวลาสวน
ฝาปดหมอน้ําอนุญาตใหเปลี่ยนได วาลวนําตองเปนมาตรฐานเดิมมาจากโรงงานผูผลิต
3.10 กลองE.C.U. หามเปลี่ยนแปลงและดัดแปลง นอกจากนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนตตองอยู
ในสภาพที่พรอมใหตรวจสอบการทํางานสามารถอานคาเช็คระบบดังกลาวได
3.11 ระบบไฟจุดระเบิด ตองเปนของมาตรฐานเดิม
3.12 กรองอากาศ ตองเปนมาตรฐานเดิมอนุญาตใหเปลี่ยนไสกรองไดตามขนาดมาตรฐานเดิม แตไมอนุญาต
ใหตอทอลมเขากรองเพิ่มเติม
3.13 ฟลายวีลตองคงไวซึ่งมาตรฐานเดิมหามตกแตงใดๆ ทั้งสิ้น
3.14 ไมอนุญาตใหติดตั้งระบบระบายความรอนนํามัน Oil-cooler และไมอนุญาตใหตดิ ตัง้ ปม นาํ้ มันเครือ่ งเพิม่
เติมและอางนาํ้ มันเครือ่ งตองเปนอางมาตรฐานเดิมที่ติดมากับเครื่องยนต
3.15 อนุญาตใหถอดคอนเดนเซอรแอรออกไดแตตอ งคงไวซง่ึ คอมเพรสเซอรแอรและสายพานคงเดิมตามมาตรฐาน
ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
3.16 หัวเทียนเปลี่ยนได แตตองตามขนาดมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงาน
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4.ÃÐºº¢Ñºà¤Å×èÍ¹
4.1 ฟลายวีลคลัทชดิสค และคอฟเวอรคลัทช (Fly Wheel, Clutch Cover & Clutch Disc) อนุญาตให
ใช Part ของ ORC-309D-TT1414-1
4.2 เกียร อัตราทดเกียร ตองเปนของมาตรฐานเดิมจากโรงงาน หามปรับเปลีย่ น อัตราทดเฟองเกียรใดๆ ทัง้ สิน้
และตองมีเฟองเกียรถอยหลังติดตัง้ อยูด ว ยเฟองเกียร FinalGear ใหใชของอุปกรณมาตรฐานจากโรงงาน
เทานัน้
4.3 อนุญาตใหใสลมิ เิ ต็ดสลิปได โดยใหใช L.S.D. ของ ORC-309D-TT1414-1 เทานัน้

5.ÃÐºº¡Ñ¹ÊÐà·×Í¹
5.1 ลูกยาง จุดยึดชวงลางตางๆ ตองเปนแบบมาตรฐานเดิมของโรงงาน
อนุญาตใหเปลี่ยนได แตตองเปนวัสดุเดียวกัน
5.2 โชคอัพใหใช Shock Absorber และ Spring ของผูจัดฯ
- โชคอัพหนา
มาตรฐานตามที่ผูจัดกําหนด
- โชคอัพหลัง
มาตรฐานตามที่ผูจัดกําหนด
5.3 สปริง Spring
- สปริงหนา
มาตรฐานตามที่ผูจัดกําหนด
- สปริงหลัง
มาตรฐานตามที่ผูจัดกําหนด

6.ÃÐººàºÃ¤
6.1 ตองใชของมาตรฐานประจําแบบ ดิสคเบรคสีล่ อ โดยใชอปุ กรณมาตรฐานเดิมของโตโยตา หมอลมและ
วาลว ทํางานไดตามปกติ ผาเบรคเลือกใชไดโดยอิสระ
6.2 ระบบเบรค/ทอออน หามเปลีย่ นแปลง/โยกยาย ตําแหนงการติดตัง้ ตองเปนแบบเดียวทีอ่ อกจากโรงงาน
เทานั้นและไมอนุญาตใหตอทอเปาลมเบรค

7. ÃÐºººÑ§¤ÑºàÅÕéÂÇ
ตองเปนอุปกรณมาตรฐานจากโรงงานเทานั้น

8.·‹ÍäÍàÊÕÂ
ระบบทอไอเสีย ใหใชทอซอมไอเสีย (Exhaust Manlfold) ตองเปนระบบ 4 ซอม 1 ของที่ทางผูจัดฯ
จัดใหเทานั้น แตสามารถเปลี่ยนแปลงปลายทอไดเทานั้น โดยปลายทอไอเสียตองปลอยออกดานทายตัวรถ
โดยไมเปาลงพื้น
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9.¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§
ตองเปนนา้ํ มันเบนซิน จากผูจ ดั ฯระบุเทานัน้ โดยมีคา อ็อกเทนไมเกิน95 หามใสสว นผสมใดๆ ทีส่ ามารถ
เพิ่มคาอ็อกเทนใหกับน้ํามันเชื้อเพลิงเปนอันขาด

10.ÅŒÍáÅÐÂÒ§
10.1 ยางที่ใชตองเปนยางของ TOYOTIRES รุน Prexes R1R ที่มีจําหนายโดยทั่วไปในประเทศไทยเทานั้น
จํากัดขนาดยางขนาด 215/45-R17
10.2 ลอตองเปนลอแม็กซ LENSO ขนาดของกระทะลอมีเสนผาศูนยกลาง17 นิ้ว และความกวาง8 นิ้ว เทานั้น
ซึ่งกําหนดสเปคโดยผูจัดฯ

11. ¹éíÒË¹Ñ¡Ã¶
11.1 จํากัดน้ําหนักของรถแขงไมรวมผูขับและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยดังนี้
- จะตองมีน้ําหนัก ไมต่ํากวา 1,100 กิโลกรัม (ไมรวมคนขับ)
11.2 หากรถที่มีน้ําหนักไมถึงตามที่กําหนด ตองติดน้ําหนักถวงเพิ่มโดยตองเปนแผนโลหะเจาะรูยึดน็อตอยาง
มั่นคงแข็งแรง น้ําหนักถวงอื่นๆ ไมรับการ พิจารณาทั้งสิ้น
11.3 สําหรับนักแขงที่ติดอันดับแชมปประจําป 2560 ในรุน COROLLA ALTIS อันดับที่ 2-3 จะตองมีน้ําหนัก
ถวงเพิ่มตลอดทั้งปดังนี้
อันดับ 2 มีน้ําหนักถวงเพิ่ม
+30 กิโลกรัม
อันดับ 3 มีน้ําหนักถวงเพิ่ม
+20 กิโลกรัม
11.4 การแขงขันตั้งแตสนาม 2 เปนตนไป จะมีการใชน้ําหนักถวงเพิ่ม (Handicap Weight) โดยพิจารณา
จากผลการแขงขันในสนามกอนหนานั้น ดังนี้

รุน COROLLA ALTIS
อันดับ
น้ําหนักรถ (ไมรวมคนขับ)
น้ําหนักถวงเพิ่ม
1
+30
2
+20
3
+10
4
1,100 กิโลกรัม
5
6
-5
7
-10
8
-15
หมายเหตุ :
1. ทุกอันดับที8่ เปนตนไปจนถึงลําดับสุดทายของรุน ALTIS ใหมกี ารคืนนา้ํ หนักปรับโทษ(-15) แตใหนา้ํ หนัก
รวมอยูภายใตพิกัดเดิมของรุน
2. น้ําหนักถวงเพิ่มสูงสุดไมเกิน 120 กิโลกรัม
3. น้ําหนักถวงเพิ่ม หรือลด ของแตละรุนจะตองทําการถวงเพิ่ม หรือ ลด กอน-หลัง การแขงขันแตละสนาม
ดังกําหนดไวขางตน นักแขง ทีมแขง จะตองตรวจสอบปริมาณนําหนักรถแขงของตนทั้งกอน / หลังจบ
เวลารอบคัดเลือกในรุนนั้น
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12.¤ÇÒÁÊÙ§ãμŒ·ŒÍ§Ã¶
นอกเหนือจากยางของทั้ง 4 ลอ แลว ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของรถอยูเหนือผิวถนนที่ไดระดับต่ํา
กวา 90 มิลลิเมตร

13.àºÍÃÃ¶á¢‹§
นักแขงรุน COROLLA ALTIS กําหนดใหใชหมายเลขไดตั้งแต 1 ถึง 99 (พื้นสีขาว)

14. ÍØ»¡Ã³à¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
14.1 ภายในหองโดยสารตองติดตัง้ โครงยันหลังคา(Roll-bar) โดยตองมีจดุ ยึดบนโครงมีตวั ถังไมนอ ยกวา6 จุด
ประกอบดวยทอเหล็กเหนียว ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกอยางต่ํา 38 ม.ม. ความหนาของผนังทอ
อยางนอย 1.5 ม.ม. และตองมีทอเฉียงตอจากมุมขวาไปยังขาหลังซายของ Roll-Bar อยางนอย 1 ทอ
14.2 รถแขงทุกคันตองติดตั้งสวิทชตัดไฟ (General Circuit-breaker) ทั้งภายนอก และภายในหองโดยสาร
และตองสามารถควบคุมระบบไฟไดทง้ั ภายนอกและภายในสวิทชตดั ไฟตัวทีต่ ดิ ตัง้ ภายนอกตองติดตัง้ ไวบริเวณ
ขอบฝากระโปรงดานบนติดกับกระจกหนาทางดานซายของตัวรถและมีสติก๊ เกอรสญั ลักษณของสวิทชตดั
ไฟชี้บอกดวย
14.3 หูลาก รถแขงทุกคันตองติดตั้งหูลากทั้งดานหนาและดานหลัง
14.3.1 วัสดุที่ใชทําหูลาก ตองเปนวัสดุที่ผูจัดฯ จัดใหเทานั้น
14.3.2 เสนผาศูนยกลางวงในของหูลากทีต่ ดิ ตัง้ ตองมีขนาดไมตาํ กวา 50 ม.ม.
14.3.3 หูลากที่ติดตั้งทั้งดานหนาและดานหลังตองเปน สีแดงเทานั้น พรอมทั้งสติ๊กเกอรบอกตําแหนง
ที่ติดตั้งหูลากนี้ดวย
14.4 ถังดับเพลิงประเภท Dry Chemical Fire Extinguisher หรือเทียบเทาความจุของน้ํายาดับเพลิงตองไม
ต่ํากวา 2.5 กิโลกรัมติดตั้งใหมั่นคงพรอมใชงาน
14.5 ทอน้ํา ทอน้ํามันและทอเชื้อเพลิงตองเปนมาตรฐานเดิม
14.6 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดตั้งอยูในตําแหนงเดิม
14.7 แบตเตอรี่ ตองติดตั้งอยูในตําแหนงเดิมอนุญาตใหเปลี่ยนขนาดของแบตเตอรี่ได
14.8 เข็มขัดนิรภัยตองมีขนาดของแถบคาดไมแคบกวา50 มิลลิเมตร ประกอบดวยแถบคาดหัวไหลทงั้ 2 ขาง
เปนอยางนอย (แบบ 4 จุด) และเปนแบบOne Touch Full Harness Type
14.9 รถแขงคันใด เปดกระจกบังลมดานขางมากกวา 10 cm. ตองมีอุปกรณ window net
14.10 ชุดแขงใหนกั แขงทีร่ ว มการแขงขันในรายการนีใ้ ชชดุ แขงทีผ่ จู ดั การแขงขันจัดให โดยชุดแขงแตละชุดจะมี
เครือ่ งหมายผลิตภัณฑสนิ คา และผูจ ดั การแขงขันขอสงวนสิทธิต์ าํ่ แหนงทีผ่ จู ดั ฯติดไวโดยหามติดผลิตภัณฑ
อืน่ ซึ่งซําซอนกับผลิตภัณฑของผูจัดการแขงขัน
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μíÒáË¹‹§μÔ´ÊÑÞÅÑ¡É³Ê»Í¹à«ÍÃ º¹ªØ´¹Ñ¡á¢‹§

COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE
หมายเหตุ :
1. ตองสวมใสชุดแขงที่ทางผูจัดกําหนดใหเทานั้น
2. อนุญาตใหติดโลโกผูสนับสนุนได แตตองไมซําซอนกับผูสนับสนุนรายการ
3. หากไมปฎิบัติตามขอบังคับที่ระบุไว จะถูกตัดสินออกจากการแขงขัน
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RACING PART FOR TOYOTA COROLLA ALTIS ONE MAKE RACE 2018
NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Port
RH-Front Shock Absorber
LH-Front Shock Absorber
RH-Rear Shock Absorber
LH-Rear Shock Absorber
Front RH Spring
Front LH Spring
Rear RH Spring
Rear LH Spring
L.S.D.
Cluth Cover
Cluth Disc
Lap Com
Muffler
Window net
Rear Suspension Member Brace
Seat
Balt
Heal Plate
Foot-rest
Roll-Cage
Steering Wheel
Steering Boss
Aluminium Wheel
Tire
Wheel Nut
Fire Extinguisher
Circuit-breaker
Front spoiler
RH Side Skirt
LH Side Skirt
Pull Off

Q’ty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
16
1
1
1
1
1
1

Remark
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ºÑ¹·Ö¡ / Memo
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